


 تاهّمألاَو ءابآلاَو نيِمّلَعُملا ىلإ

 زّرعي دْرَّسلا اذه .تاياكحلا دْرَّس ىلإ اوعمتسي نأ لافطألا ٌبحي

 امو موسرلاو روصلا .سردلا ةعاق يف اهنوّقلتي يتلا ةيبرعلا ةغللا
 تادرفملا مهف ىلع لافطألا دعاست ةرّيعم تاكرح نم كنع ردصي

 يف اهنومّلعتي يتلا ةّيبرعلا ةغللا نؤّريس لافطألا .اهسفن ةياكحلا مهفو

 ءاهيلإ نوعمتسي يتلا تاياكحلا لالخ نم «تدادزا دق سردلا ةعاق

 يفو ةياكحلا ةءارقب ءدبلا لبق ءلواح تاياكحلا هذه نم ّلك يف

 .ةيلاتلا تاحارتقالا نم ددع نم ةدافإلا «ةءارقلا دعبو اهتءارق ءانثأ

 ةيلمعب موقت كنوبقاري ذإ ةءارقلا تاراهم نم ديدعلا لافطألا مّلعتيس

 .قّوشم حيحص وحن ىلع ةءارقلا

 كوت «ةءارقلا اهيف ديعت ةّرم ّلك يف .اًرارم لافطألل ةياكحلا !رقإ
 .ةلئسأ لأساو ةروصلا نع ْفّدحتو «ةفلتخم ةحفص دنع

 ةياكحلا ةءارق لبق

 .لافطألل اهأرقت نأ لبق ةياكحلا ةءارق ىلع بردت *

 ةفلتخملا تاّيصخشلا ٌراوذأ اهب يّدؤت ةفلتخم تاوصأ يف ركف »

 .ةياكحلا يف
 يف لفطلا ناك اذإ لاثملا ليبس ىلع .ةبسانملا ةمغنلا ىلع ِثّردت »

 .ةنيزح كتوص ةمغن لعجا ءاًئيزح ةياكحلا
 عوضوم ريدقت ىلع لافطألا دعاستل باتكلا فالغ ْمدختسا »

 .ةياكحلا



 نأ لافطألا نم ٍثلطاو ءهتحت كعبصإ ردم «ناونعلا أرقت ْذِإ

 نع مهلأسإ .ةياكحلا عوضوم نوكي نأ نكمي ام يف اوركفي
 .لضٌملا ةروُبَس ىلع تاعّقوتلا كلت ضعب ْنّوَدَو ءمهتاعقوت
 ةياكحلا ةءارق ءانثأ يف

 .هرّوص لافطألا ىزب ثيحبر باتكلا كسمإ

 «ةفلتخم اًناوصآ اًمدخدسم :ةيلسم ةقلشم ةقيرطب ةياكحلا !رقا

 ىلإ ْدَع .لعفت امب عتمتست كّنأ لافطألا ىري نأ ىلع شضرحاو

 .ةياكحلا عوضوم لوح لافطألا تاعقوت

 دعاسي روصلا لّمأت ّنأ فيك لافطألل ْنّيَبو روصلا نع ُتَّدحت

 1 .ثادحألا مهف ىلع

 ةّيصخشلا ىلإ ُرشأ أ ««تلاق» وأ «لاق» ةرابع ىلإ لصت امدنع

  .مّلكتملا ةفرعم ىلع لافطألا دعاستل ةّينعملا

 ةءارقلا دعب

 اهلوح ةلئسأ لافطألا لأسا ّمث .ةياكحلا ثادحأ ةعرسب غجاد

 0 ا
 لوح لافطألا تاعّقوت ىلإ ْدُع ,ةّرم لّوأ ةياكحلا أرقت نأ دعب

 .اهتّحص ىدم ىرتل اهعوضوم
 موسر لالخ نم ةياكحلل مهمهف نع اورّبعي نأ لافطألا نم ٌبلطأ

 .هب نوموقي يّنف عورشم لالخ نم وأ اهنوّدؤي ةيليثمت وأ اهنومسري
 اذإ مهلأسإ .مهموسر وأ مهتاعورشم نع ثيدحلل اًيفاك اًنقو مهطعأ
 .ةياكحلا يف ثدح امل هباشم ءيش مهتايح يف مهعم ثدح دق ناك
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 هذه ةبوبحملا تاياكحلا هيت

 تايد اًيداث :داكعإ

 ّيكام نكح : موثسر

 ؤئؤاك تانك ةبتككم



 ناك نه 0 يف ا 51 03

 ُكاَبُش َدْنِع طاّيخ ٌَسلَج «مايألا ٍدَحَأ حابَص يف

 ةيِفير ًءاتَق ىَأَرف ٍقيِرَّطلا ىلإ َتَنَمْلا .اًبْوَت ُطيِخَي ِهِتَْ
 هربوا ىلا 2





 اذنك  ىرتقشاق ىبتقلا تحي طابخلا ناك 2
 هما هم

 ىّبَرْملاو جّراَطلا ٍزْبْخلا َّنِم اًروطُف ِهِسْفَتِل َّدَعَأو كن

 ةقاش ىلإ ٌبْوَتلا لمح لكألا ادت ذأ ٌلككَو .ّيِهَّشلا

 .ةَرِواجُم
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 ٌريبَك ُْدَدَع ماعّطلا َلْؤَح َعّمَجَت ءانْثنألا هذه يف

 طَبَحو اًديدَع اَبَصَع ُطاَيَحلا َبِضَعف ؛بابذلا َنِم
 .شامُق ٍةَعْطِقب َبابذلا



 تابابُذ َعْبَس َةَطْبَحلا َكْلَي يف ٌطاّيَحلا لَن
 ام) :ِهِسْفَن ىف لاق .اًوْهَر ُهَسْفَت المو َكِلذ ُهَسَمْدَأَ

 ىخيني اهلك ايندلا 1ًةغاجشلا ىذه امو ٌةّوُقْلا ذه

 «.ُتْلَعَف امب َعَمْسَت ْنَأ
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 3 ع , 0 وب 2 0 1 2 7 ٍلاحل يف عريس

 ةريك كرحاب م 3 ةرْخَأب مازجلا ىلَع
 :ةَرابِع ة 3

 دب ةَعْبَس :َةَرابِع



 كل

 ىف لّرَجتيو ُهلمع كري نآَصا طيفك لوك 7”

 .هتّوقو ِهيَعاجَش ْنَع َصاّنلا ٌتّدَحُيِل ٍنادْلُبلا



 ٍزِعاملا ٍبيِلَح ْنِم َةَرَوَدُم ِنْبُج َةَعْطِي ُهَعَم َلَمَح ده

 ًادَبو هءارو تابلا لق .ٍقيرَّطلا يف اهْنِم ٌلُكأل

 اًقِلاع اّينب اًريط ىأَر اًليوَط َريسَي ْنَأ َلْبَق ْنِكل ُهَتلْوَج

 .هيَْج يف ُهَعَصَوو ٍقْفِري ُهَصُلَخف قرْيَجْش يف



 :راختفاو ِوْهّرِب ٌحيصَي ِةّدلَبلا ٍتاقّرط يف ىشَم

 (!ةَيَرَضب َةَعَبَس»
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 .مهتويب يف َنوُئَتْحَي اوضكَرو اًريثَك ٌساَنلا فاخ
 5 3 يح 04 41 قا » ي# هيا ورع

 ٌريغّصلا طاّيَحلا َلَتق ام نأ ٍسانلا َنِم َدَحَأ َفِرْعَي مل

 !ِتابابُذ عّْبَس ىو ْنُكَي ْمَل



 .لالتلاو" ةيدرألا يعير ملا 7طاتحنلا
 00 خضم + هلا سل باع 2 22 مس ه

 طاّيَحلا َعَفَر .لئاه لايخ ةَقيرَط ضّرَتعا ةأْجَف
 .مْحَض قالْمِع ُةّمامَأ اذإف ِهّيَْيَع 1 0 هس



 ْنَع ُدِعَتْبا» :اًلئاق ٍقالْمِعلا يف طاّيَحلا حاص
 «؟مازجلا اذه ىلَع ٌبوتُحَم َوُه ام ىرَت الأ !يقيرط



 2 د ممم 2 ع
 ٌتّكَسف «(ةَبرَضب َةَعْبَس» :ةَرابع قالّمعلا أرق

 :ٍبِعْرُم ٍتْوَصِب لاقو اًكِحاض َرَجَمْلا ّمُث .ًةظخَل 55 هم ا
 «.دمك َكُتْكَرَك َتْبَسَك اذإ !ًةارابم انَتْيَي ٌُنوكّيس»



 ةيردلا هديب ةدفعو اوجه :قالثعلا قتلا
 همر 82 دو ع رق ا 5

 .ِعام ةّرطق هنم تّجّرخأ ةّرصع



 َعّرْشأف َهَرَّوَدُملا ِنْبُجلا َةَعْطِق ُطاّبَحلا َرَك 03 2 ءاو هو يع و طاتخلا رك
 22 02 7 يف ةي
 ل ٍةَدِحاو ديب اهّرَصَع ّمُث .ِهْيَج ْنِم اهجرخُي

 2 000 0 كال ع
 َّنَظ ُهَنأِل اًَديِدَش اًبَجَع ٌقالْمِعلا َبِجَع .ٌتارَطَق اهْنِم

18 



 ُهَقَدَمو اًريبَك اًرَجَح َكِلذ َدْعَب ُقالْنِعلا َكَسْنَ
 َلَتلا َقْوَف ُرَجَحلا َمَقَترإ .ةقراخ ٍةَّوَقِب ٍءاضقلا يف

 .اهَءارَو ةئياكلا ِةَرْيَحّبلا ىف ًطَقَسو ةّلباقُملا



 ىف يذلا بلا روفَصَملا ,ديحّصلا ٌطاّبَحلا َركَدَ
2 

 ىمَر مث ضْألا نم اًرَجبَح ُلَواَتي ُهَنَأ ٌرهاظت .ِييَج
 ةتخا ىّتَح اًيِلاع ٌروْفْصُعلا ٌراط .ِءاضَملا يف َروُفْضُعلا

 ىف طقس كدجع» وفور طاتحلا لاق .راظنألا نَع

 «!اَّدَبَأ ضزألا ىلع طْقشي نلف يرجح انآ ءةرْيعَبلا





 وهذه كَل ْتَماد ام» :بَضَتب ٌقالْئِعلا حاص

 كلت م هةر هزه لع ىلَع ينذواس لا
 َمامَأ اهامّرو ٍضْرَألا َّنِم اهَعَرَتْناو َةَريِبَك ٍطوُلب َةَرَجَش

 ٍطاّيَحلا

 هع 700 َ
 لمحا .كدعاسأس» :ءاهدب طايخلا تاجأ





 نامل الا

 ِكِرْذُي ْملو .ةّميثكلا



 ام ٌناعْدُسو .اًدج ليفت طوّلَبلا ٌةَرَجَس ثئاك

 ِنْيَب ْنِم ٌزِفْفَي ٌُريْغَّصلا ٌطاّيَحلا َعَرْسَأو .اًضأ

 ديدي نْيَي ةرَجشلا ٌديَشُي هلأ ةماظتَيو ناصْعَألا

 .ِتْفَولا ٌلاوَط اهُلِمْحَي ناك امّنَأَكو



 اعّدو .اًديِدَش اًبَجَع ىأَر اًمِم ُقالْمِعلا َبِحَع

 َكَلْيَللا َكْلِت اًمْيَض ُهَدْنِع ٍلورّلِل َريغَّصلا َطاَّيَحلا
 ع ع 2 ه2 نافا ها وم هلو
 نم لك ءاشع ناكو .نيق المعلا هيقيقش ىلإ هفرعيل

 .ٍريصعلا نم اّليمْزيو ايِوْشَم اًفورَح ِّنالَثلا ِةَقلامَعلا

7375 



 قويفلا مت َةقْرُغ ِءاشَعلا َدْعَ ًاطابقلا لكك ه4 م66 ه8

 َكِلذ يف َمَْنلا عِطتْسَي ْمَل .ادج ٌمُحَض ٌريرَس اهيف اذإف
 .ةقزغلا ةّيواز يف مانو ُهَكَرَ رِيرَسلا



 ّلَتَق يذلا َريْخّصلا ًطاّيَصلا نأ َنوُنْظَي ُةَِلامَعلا ناك

 .ُهْنِم َصْلَخّتلا اورّرَقَف .ْمِهْيَلَع ٌرْطَح ةَبْرَضب ةَعْبَس

 الإ



 «(ًةمْحَض ايِصِع) ىوارّه َنوليْحَي اَلْيَل اوفَحَر

 اًطْبَح ٍريرَّسلا ىلَع اولاهثاو ءِطاَيَحلا َةَقْرُغ اولَتَدو
 ها هل مو د
 .هورَّسُك ىتَح اًبْرَضو

1 



 ةّيواز يف ِتْفَّولا ٌلاوَط ٌريغَّصلا طاَّبَحلا ناك

 اًركاب ضمت حابّصلا يفو .ىذَأ ُهْبِصُي مل ققْرْعلا

 .حَرَمب ينَعَيو ٌرْفَصَي

0. 



 َريغَّصلا َطاّيَحلا اوُأَر َنيح ُةَئالَّثلا ٌةَقِلامَعلا ٌّقِعُص

 .َنيبراه اوضكرف ٌديدَش ٌرْعُذ ْمُهَباصَأو هاَميِلَس اّيَح

 .ْمِهِب َعِمَس الو َكِلذ َدْعَب ٌدَحَأ ْمُهَرَي ْمَلو



 ٍلوهَّسلا يف ُهَلاوجَت ٌعاجُشلا ّيِكَّذلا عايل َعَبات

 ِوْهّرِب حيصيو ِهِمازِح ْنَع ُفِشْكَي ٍلالّثلاو ِةّيِدْوَألاَو
 هير 21 ةعيساا ّ > فاو
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 ّيِكلَم ٍرْضَق ىلإ َلَصَو اًليوَط ّراس نأ َدْعَب
 .ِرْضَقلا ٍةَباَوَي َدْنِع َماتف اًدج اًبَعْتُم ّناكو .ميظَع

ٍِ 

 َكِلذ ْنِم اوبّجَعَتف ةَمارِح اوُأَرو ُسَرَحلا ُهْنِه َبَرَْفإ
 .َكِلَملا َنورِبْخُي اوعّرْسَأو

 اذرإ



 ًطاَيَحلا ظِقوُيِل ِهِياَرُح ْنِم اًسراح ُكِلَملا َلَسْرَأ
 ةَعْبَس» لْقَي يذلا َّنأ ُكِلَملا َدَقَتْعِإ .ٌرْصَقلا ُهَلْخْدُيو

 ْنكَي ْمَلو اقطع ةللطب نوك نأ ذه ال ةقباك

 .ٍلاجر َةَعْبَس َسْيَلو ٍِتابابذ ُعْبَس د ٌدوصقَملا 0 رعي



 ِناقالْمِع ينَكَلْمَم يف» :ِطاَيَحلِل ُكِلَملا لاق
 امهِلاعفَأ ْنِم ٍفْوَح يف شيعت انلُكو .ِناِبِعرُم
 َكْمْجَوَر ِنيقالِْعلا ٍنْيَده ْنِم اتْضَلَح اذإ .ِةَريرَشلا
 دلك جا ا. حاج .اه8إ د ناو م نع 6

 «.ينكلْمَم فضي َكَتْبَعَوو يتب



 خخ ا اش

 | َنِم كسلخأ انآ !اهل انأ» 2 احلا لاق

 ١ َكِلَملا ّنِكل 4َُدْحَو َقِلَطْنَي نأ دارأو «.ِنْيتالْنِعلا



 «يتالثيلا ضَْأ ْنِم ٌدونُجلاو ُطاّيَحْلا َبَرَتْفإ

 اًديعَب انّه ْمتْنَأ اورِظَتْلا ثونُجلا اهّيَأ» :ٌطاّيَحلا لاقف

 (!يدْحَو ِنْيَقالْمِعلا ُلثقأَس .ِرَطَخلا ِنَع

 ّنِكل .طاَبَكلا َكِلَذ ةءاجك ني ُدونُجلا َبِحَع
 نمود# نيمو با انج ى# 2ع 1 0-166

 اني



 2 ما 00 ع

 مث ءةراجحلاب ُةيويج َآَلْمَي َعَرْس

31 



 سار ّقْوَق أ 8 رجح ٍنْيَكالْمِعلا نم 1 ل

 7 نيج ٍناقالمِعلا ظَقْيَتْساَف كو ٍنيَبِضاغ نيجاتهم 2

 2 ُُ ريض ذل مدل نأ : .رجحب 1 11 1 5
 يذلا َوُه َرَآلا َّنَأ َنّظَي امُهْنِم

 مو



 .ٍِفيِنَع ِكارِع يف ٍناقالمِعلا َكَبَتْشا ام َناعْرُس
 َروْخّصلاو َراجْشَألا ِناَعِلَتْقَي امهكارع يف احارو
 ابَراضتو اكَسامَتو .ٍرَخآلا ىلَع امُهُّدَحَأ اهِنايِمَْيو
 ٍنْيَمَّطَحُم ةياغلا يف ِناَجَرْحَدَتَي اذَأو «َةَسارَتِب
 .اهَراجْشأ



 َباناويَحلا َرِئاَظَح امَّطَحف هلت َقوَق ارَدَحْنا مت

 ةَأَجَفو .امُهَقِيِرَط ضّرَتعا ام ٌلُكو ٍلوقخلا ٌراَوْسَأَو

 «ٍقيحَس ٍلاع ّيِرْخَص ٍفْرُج ةقاح ذه اك اَعَقو

 .ٌدَحَأ َكِلذ َدْعَب امهب ْعَمْسَي ْمَلو ِرْحَبلا يف اطَقَسف
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 كإحلا رصف لإ ٌعاَجّشلا ملا ااَيَحلا داع

 موقي اذار َكِلَملا َّنِكل .هتاقاكمب تبِلاطُيِل ]

 ِنَرْقألا ناصحلا َنِم ينْصّلَح» :ُكِلَملا لاق

 َكَعَم لح .ةباغلا ِنابِعْرُي ِنْيَدَللا ّيّرَبلا ريزْنِخلا
55 



 ا ا و ا  روس# 0-7 2 6

 يتنبا َكَجْوَرَأ نل .َنيِداّيَصلا ٍةَقْرِف ْنِم ةامّرلا َرَهْمَأ

 ٍنْيَذِه ْنِم يَصْلَخُت نأ َلْبَق يتكَلْمَم فْضِن َكَيِطْعَأو

 )ِ! ٍنْيَشَخ ولا



 َوُهَو ءٍقالِطْنالِل اًدادْعِتْسا اًمِقاو ٌطاّيَحلا ّبَم
 01 زج 3 د 2#

 أَدَبو «!ِرَصَبلا حْمَل يف امُهنم كّصلخأس» :لوقي

 ٌقاحّللا َنودايَّصلا عِطَنْسَي ْمَل ىّتَح ٍةَعْرْسب ُضُكْرَي



 اًبخاص ُهَوْحَن ُمِفَدْنَي َنَرقَألا ًناصحلا َحَمَل ٌهأْجَ
 د5 ةارو اقيدف ةويعكلا ةظقللا ىف دَمَمَق انكم

 تباصأف ٍفَقوَتلا َّنِم ُنَرْقَألا ٌناصِحلا نَّكَمَتي ْمَل

 َنَّكَمَت اًدكهو .اهيف َقِلَعو اهَقرَتخاو َةَرَجّشلا ُهْنْرَق

 .شخّولاب عاقْإلا َّنِم هاهي ُطاَيَسلا



 ينبرااطبو #3

8 2 . 
 كل 1 00

 0 يف لوقَي ّوهَو را ِءارّو 5 اابخل | َحَر

 رحت اه ناعرشو رو ُهَوْهَر ل َنيح ٍبْعُز ىلإ هر د

 اب مايكرو عل
 جاهز هرحت 0 ّيّرَبلا ٌريرْنِحلا ىأَر َرادتشساف ٍديِدَش ايهب





 اهراح شقر ةيعشلا ةطايقلا ناك امتي
 يف تمل

 َعَّرْسَأو خوكلا وَ َمَقَدْنِإ .اًحوك ةّباغلا ّنِم بِناج
 م يت هل

 .شخّولا ٍقيرط ْنِم اَدِعَتْبُم اًباج َرَمَك َّمُث كباب ُحَتْفَي

1 



 َعّرسأف «خوكلا باب َرْبَع اَِهَدْنُم ٌشْحَولا َّلَظ
 !ٌشْحَولا قِلَع اذكهو .تابلا ُلْفَقُي ُنِكَّذلا ٌطاّيَحلا
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 طاّيخلل لاقو ءاَديدَش اًحَرف كِلَملا حرف 3 1 ب اي خمر كا 2
 5000 55 تن وع نال دحوم 8

 َفِصِن كيطعأو ىتتبا َكَجَوَرَأ نآلا» :ريغّصلا

 اهيف ماد ام ٍنامَأ يف اًمِاد ٌنوكتَس انّدالي َّنإف ءيتَكَلْمَم

 «!ةّبْرَصب ةَعْبَس لَم َكّلْذِم باش

. 
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 «ةبوبخملا تاياكحلا» ٌةَلِسْلِس

 ا ١ 0 0 8

 درولا ةرمحو جلَّتلا ضايب -

 شحولاو ةليمج -
 اليردنس -

 هتطقو يزهر - 0
 هايل لان كلا
 علا

 ةريبكلا ةتفللا -
 كلا

 ع

 ناديعج- 4

 ثالثلا تازعلا ١١-
 ةمزجلا وبأ ٌرهلا
 ةمئانلا ةريمألا - ١
 لزتوبار 5

 َيبهّذلا رعَّشلا تاذ ١6

 ةثالثلا بابّدلاو

 ءارمحلا ةريغّصلا ةجاجّدلا 15

 ةيلوصافلاو ماس ١-
 لوفلا ةّيحو ةريمألا -18

 ةّيرحّسلا ردقلا

0 - 

 عدفَضلاو ةريمألا - 0

 يسال كيرتكلا- ١

 ةعيشلا نايدحلاو بدلا 5
 بيرغلا رئاطلا

 راو 1
 ريِغَّصلا اموت 71

 روطاربمإلا بوث -
 ةريغّصلا رحبلا سورع -

 ةّرولا ١"
 فيّرلا رأفو ةنيدملا رأف ١"

 ةريهُز 03
 ةباغلا قيرط -“
 لبجلا ريسأ -"4
 ريِغَّصلا طاّيخلا -"ه

 ٌزوإلا ةيعار "5
 جتا ةكلم -ل/
 ةبيجعلا ةبلعلا -"8
 راثلا رئاط 04

 دّرمُرلا ةئيدم 4٠-
 ناحلألا ريمأ ١-


